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 Referat af leder- og bestyrelsesmøde 
 
 mandag den 29. juni 2020 
 
Deltagere: Steen, Per, Christina, Mikkel, Jan, Per, Stenni, Anne, Lasse, Louise, Johanne, 
Calle, Malene, Bente, Wenche, Monika og Leif, 
 
 
1. Valg af dirigent 

Mikkel 
 

2. Valg af referent 
Leif 
 

3. Siden sidst 
 
Hjemmespejd 
Vi havde 20 dage i træk med opgaver 
 
Vi bestilte 50 mærker og ca 40 mærker er udleveret. 
 
Tak til Mikkel herfor 
 
Genbrugsgruppen 
Er startet op igen med indlevering. 
 
Ingen indsamlinger. Vi skal stille med hjælpere. 
 
1. marked er til september. 
 
Væreharebo 
Vi har fået påbud om test af vand hvilket vi opfylder sammen med krav om bjørneklo bekæmpelse. 
 

4. Økonomi 
Vores økonomi er fin. 
 

5. Ølstykke Privatskolen og Naturcenter Sperrestrup 
Ølstykke Privatskole bliver ikke til noget i denne omgang. 
 
Vi opgiver ikke tanken om Naturcenter Sperrestrup men arbejder videre hermed, hen over efteråret 

 
6. Sommerlejre og Corona 

Vi følger korpsets retningslinier og med specielt på hygiejnen. 
 

7. Kommende arrangementer 
 
Ferieaktiviteter 4-5 august  
Vi har 24 tilmeldte og 8 på venteliste 
 
Deltagere: Malene, Steen, Mikkel og Leif 
 
Gruppeseminar 
Lørdag den 15. august 2020 blev valgt. 
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Forslag til TEMA må godt sendes til Leif. 
 
Tilmelding rundsendes igen. 
 
Det kunne være med overnatning i Væreharebp 
 
Gruppeweekend august 
Afholdes den 29. – 30. august. Ansvarlig er junior. 
 
Mikkel hjælper gerne med indbydelsen 
 
Temaet er fastelavn og vi skal slå katten af tønden og børnene opfordres til at tage udklædning på 
 
Leif er fraværende søndag 
 
Klan- og lederevent 25-27 september 
På Houens Odde. 
 
Vi er allerede en del tilmeldte.  
 
Vi opfordrer alle ledere til at deltage. 
 
Divisionsgrendag den 3. oktober 
Leif opfordrer til at vi bakker op om divisionen nu hvor divisionsturneringen blev aflyst. 
 
Julemærkesalg 21 – 22 november 2020 
Lasse tager billede. 
 
Juletur 11 – 13 december  
Høbjerghus 
 
Troppen er ansvarlig 
 
Grupperådsweekend 2021 
30. - 31. januar 2021 
 
Sommerlejr 2021 
Gren/gruppesommerlejre 
 
Vi tager den på mødet i august. 
 

8. Status på Bålhytten 
Vi får lavet bunden med belægning 
 
Samt bestilt plader til bouldervæggen 
 

9. Evt 
a. Pantdonation – Føtex varehuschefen vil gerne markere det. 
b. Næste møde mandag den 24. august kl. 19.00 
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